
 
 

 
 

VECHRO S.A. 

Siedziba firmy: Liosion Ave. Ateny, kod pocztowy: 111 45 Wersja z dnia: 12/04/2021 

Telefon: (+30) 210-4816101 

www.vechro.gr KARTA DANYCH TECHNICZNYCH E-8051 Zmiany: 12/04/2021 

 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Wysoko wytrzymała silikonowa alkidowa farba emaliowa, 

odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, o 

podwyższonych właściwościach antykorozyjnych. Idealna do 

wszelkich powierzchni metalicznych, o dobrych parametrach 

odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, a 

także wysokiej twardości bez dodatku utwardzacza. Zapewnia 

wysoką trwałość połysku i odcieni w niekorzystnych warunkach. 

Wysycha szybko i równomiernie na całej grubości warstwy, ma 

doskonałą przyczepność i odporność na wodę. Ma wysoką 

wydajność i dobre krycie oraz daje się łatwo nakładać pędzlem. 

DANE TECHNICZNE 

 

  

Połysk Wersja z połyskiem > 90 GU pod kątem 60º 

Wersja satynowa 30–40 GU pod kątem 60º 

Gęstość 1,18–1,22 kg/l (biała)  

1,01–1,05 kg/l (czarna i zielona) 

Wydajność 
14–16 m2/l na warstwę, na uprzednio 

dobrze zagruntowanej powierzchni 

Rozcieńczanie 
Do 5% obj. przy rozcieńczaniu płynem 
SMALTOLUX WHITE SPIRIT do stosowania z 
pędzlem lub wałkiem, a w przypadku 
stosowania z pistoletem natryskowym użyć 
do 5% obj. przy rozcieńczaniu środkiem 
Thinner Νο 1 firmy VECHRO. 

Czas 

schnięcia 

2–3 godz. bez dotykania 

Nakładanie 

kolejnej 

warstwy 

18 godzin po nałożeniu lub utwardzeniu 

pierwszej warstwy. Czas ten ulega 

wydłużeniu w niskiej temperaturze i przy 

dużej wilgotności powietrza. 

Klasa LZO 
„Jednoskładnikowa reaktywna powłoka 

ochronna.” Typ SB. Wartość graniczna LZO 

= 500 g/l. Maksymalna zawartość LZO w 

produkcie gotowym do użycia = 499 g/l. 

LZO: lotne związki organiczne o 

temperaturze wrzenia < 250ºC. 

 
 

 

 

 

PRO Silicone Duco 

Wysoko wytrzymała silikonowa 
alkidowa farba emaliowa PRO 

Silicone Duco 

Z połyskiem i satynowa 

 Wydajność: 14–16 m²/l  

 Schnięcie: 2–3 godz. 

 Rozcieńczanie: 5% obj. przy 
rozcieńczaniu płynem Smaltolux White 
do stosowania z pędzlem lub wałkiem 
5% obj. przy rozcieńczaniu środkiem 
Thinner Νο1 do stosowania z 
pistoletem natryskowym 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 
18 godz. 

 Opakowanie: Z połyskiem i 
satyna 750 ml, 2,5 l 

Metoda nakładania: Pędzel, wałek, 
pistolet do malowania natryskowego 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Wyczyścić powierzchnię z pyłu, tłuszczu, łuszczącej się farby i rdzy. Przed 

nałożeniem powierzchnię wypolerować papierem ściernym i dobrze 

oczyścić z kurzu. Na powierzchniach metalowych proponowana jest jedna 

warstwa podkładu antykorozyjnego OXIDOL. 

NAKŁADANIE 

Dobrze zamieszać. Nałożyć dwie warstwy Pro Silicone Duco.  

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Podczas pracy nie dopuszczać do wyschnięcia narzędzi, zanurzając je w 

pojemniku lub w kuwecie. Dokładnie odcisnąć narzędzia, aby farba ściekła 

do pojemnika, po czym natychmiast czyścić rozcieńczalnikiem, wodą i 

mydłem. 

WARUNKI NAKŁADANIA 

Temperatura 8–30ºC i wilgotność względna poniżej 80%. Odmienne 

warunki pogodowe mogą obniżyć jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i 

nasłonecznieniem. Po malowaniu pojemnik szczelnie zamknąć. Nadmiar 

farby wykorzystać ponownie. Ponowne wykorzystanie farb może 

prawdziwie zminimalizować wpływ cyklu życia produktu na środowisko. 

OZNAKOWANIE 

Więcej informacji w kartach charakterystyki substancji (MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO  

Zapoznać się z etykietą z tyłu produktu. Przechowywać poza zasięgiem 

dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje podane w niniejszej ulotce technicznej oparto na audytach przeprowadzanych przez poufne 

laboratoria oraz na wiedzy i doświadczeniu personelu naukowego firmy. Firma gwarantuje jakość produktu w zgodzie z 

wymaganiami normy ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie 

szkody, w tym szkody powstałe wskutek niestosowania się do instrukcji użycia produktu lub używania go do celów 

niezgodnych z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


